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INTEGRAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA DAS BVS BIOGRÁFICAS:
Adolpho Lutz e Carlos Chagas

Motivação
•

Potencializar a recuperação integrada das BVS Biográficas;

•

Compatibilizar a linguagem documentária;

•

Fomentar a criação do Vocabulário Controlado dos Acervos da Casa de Oswaldo Cruz.

Oportunidades de Melhoria
•

Revisão crítica dos descritores utilizados nas fontes de informação;

•

Compatibilização da linguagem documentária.

Objetivo
Realizar a revisão crítica da representação temática padronizando e relacionando os descritores
utilizados nas BVS Biográficas coordenadas pela COC, a fim de garantir uma recuperação mais precisa,
contribuindo para a busca integrada das fontes de informação que fazem parte do Portal de
Personagens da BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde (BVS HPCS).
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Metodologia
•

Realizar a revisão e análise crítica dos descritores inseridos nos registros das fontes de informação
das BVS Biográficas, assim como a proposição de novos descritores e/ou substituição dos
existentes e no estabelecimento dos assuntos e das listas de termos das fontes de informação.
BVS Adolpho Lutz
Fonte
Trajetória
Obra Científica
Correspondência
Sobre Lutz
Imagem e Som
Total

Registros
101
246
508
32
199
1086

BVS Carlos Chagas
Fonte
Doença de Chagas
Produção Intelectual
Banco de Imagens
Sobre o Cientista
Total

Registros
73
123
67
155
418

Resultados Esperados
•

Lista de termos das fontes de informação;

•

Lista de assuntos e respectivos descritores que virá a compor o Vocabulário Controlado da COC;

•

Compatibilizar a linguagem documentária;

•

Recuperação integrada das BVS Biográficas da COC através da representação temática.

PROPOSTA DE UMA NOVA ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO PARA O
PORTAL DA REDE BVS HPCS E REVISÃO CRÍTICA DE SEU CONTEÚDO
INFORMACIONAL

Motivação
•

Potencializar a recuperação integrada das fontes de informação da BVS HPCS;

•

Descentralizar a alimentação das fontes de informação;

•

Fomentar a criação do Vocabulário Controlado dos Acervos da Casa de Oswaldo Cruz;

•

Validar as informações apresentadas nas fontes de informação;

•

Contemplar na BVS HPCS espaço para áreas temáticas.

Oportunidades de Melhoria
•

Revisão crítica dos descritores utilizados nas fontes de informação;

•

Revisão e certificação dos registros das fontes de informação;

•

Compatibilização da linguagem documentária;

•

Reformulação do site da BVS HPCS.

Objetivo
Aplicar nova arquitetura de informação no site da BVS HPCS, revisar seu conteúdo informacional e
definir escopo de alimentação de suas fontes de informação.
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Metodologia
•

Realizar a revisão e análise crítica dos descritores inseridos nos registros das fontes de informação
das BVS HPCS, assim como a proposição de novos descritores e/ou substituição dos existentes e
no estabelecimento da lista de termos autorizados a serem utilizados nas fontes de informação da
HPCS;

•

Migrar o software de gerenciamento de conteúdo BVS Site para WordPress e aplicar nova
arquitetura de informação.

Resultados Esperados
•

Atualização tecnológica do site da BVS HPCS;

•

Nova apresentação do site contemplando um espaço para as áreas temáticas;

•

Lista de termos autorizados para indexação das fontes de informação;

•

Definição do escopo de cada fonte de informação;

•

Elaboração de manuais de alimentação das fontes de informação;

•

Registros certificados por especialistas da área.

Obrigada !
Ivone Sá
ivonesa@fiocruz.br
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